مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
العام الدراسي 2022-2021

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
الصف Grade 4
February 28- March 4
االمتحانات Assessment

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

اختبار تجريبي يوم االثنين 28/2/2022
في جميع ماتم تدريسه
في الفصل الدراسي الثاني
االختبار حضوري في المدرسة

Worksheets

اختبار تجريبي يوم االثنين 28/2/2022
في جميع ماتم تدريسه
في الفصل الدراسي الثاني
االختبار حضوري في المدرسة

LMS Activities

Week 9

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

General Review

•

TERM 2
الـمـادةSUBJECT

المعلمة  /نادية
4A, 4B, 4C
nadeya.almarzouqi@moe.gov.ae

•

•

•

اختبار مادة التربية اإلسالمية  2متاح عـبر منصة
 LMSمن تاريخ 3/3/2022 & 25/2/2022
الدروس المقررة لالختبار :سورة األعلى  /حديث أهل
الذكر  /معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه
 /أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما ذات النطاقين
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•
•

مراجعة مادة التربية اإلسالمية
الوحدة الرابعة و الوحدة الخامسة

المعلمة منيرة
moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعات المكتبية عن بُعـد:
االثنين  ،الحصة السادسة،
من الساعة 1:00 -12:00
لإلجابة على االستفسارات.

•

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

•

حل ص  69 + 68 + 63في كتاب النشاط

•
•
•

الوحدة الخامسة :أرى بقلبي
نشيد أمي
االستماع :كيف أكون ذكيا
وعبقريا؟
تابع :الجملة الفعلية

ebtehal.alademi@ese.gov.ae

Science
العلوم

PRESENTAION PROJECT

اختبار قـصير  2يوم الخميس
 3/3/2022بنص خارجي وعليه أسئلة
اختبار تجريبي يوم األربعاء
 2/3/2022بنص خارجي
االختبار حـضوري في المدرسة

GENERAL REVIEW

Math
الرياضيات

General Review

•

المعلمة  /ابتهال
4D

الصفوف:
 A/4يوم الخميس 3/3/2022
 B/4يوم الخميس 3/3/2022
 C/4يوم الخميس 3/3/2022
 D/4يوم االربعاء 2/3/2022

االنتهاء من رسم لوحة بالمنظور مع توضيح
نقطة التالشي لمنظر من دولة اإلمارات و رفعها
على حائط المقرر للتقييم  +االطالع على الدرس
من خالل كتاب الطالب و مرفقات الدرس
على حائط خطة LMS

Complete all activities and
checkpoints on LMS

مراجعة الدروس

مشروع بيد الطالب من الكتاب

Please complete
the projects for TERM 2I will be collecting students work
for class displays.

salwa-am.alali@ese.gov.ae

Students will learn and revise
Grade 4A/B/C/D
Students will review
1. Parts of Speech
2. Writing Program on LMS
3. PEEL writing strategy

بحث حول الفرق بين الطبول اإلفريقية والعـربية.

درس حول الموسيقى اإلفريقية
(الجزء الثاني).

حـل أنشطة الكتاب ورفعها على منصة LMS

Serving technique

ع َملِي)
التباين ا(ت َ ْمري ٌن َ
تأمل التباين بين المساحات السوداء والبيضاء في
الرسم المرفق  ،ثم قم بتحقـيق نفس التباين من خالل
عـمل لوحة مربعات ملونة باستخدام الورق الملون +
حل نشاط التباين اللوني على LMS

التَّجْ ريدُ ا ْل َه ْندَسِي

Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

English
اللغة اإلنجليزية

Grade 4 –MOCK EXAMS

المعلمة سلوى

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

اختبار في درس
العيش برفاهية و النظام في المؤسسات

التربية الموسيقية Music
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

samah.moursy@ese.gov.ae

فنون بصرية Virtual Art
جيهان

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Student book 68 - 71
Activity book 53 - 56
Solving in class activities
Please bring computer device
during DT classes

•
•
•
•
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Unit 4 – STREAM Project
Program on Keiro
software

•

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
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